Reglement
Reglement
Bijzonder wedstrijdbepalingen Solid Tennisacademy 1 ster & Solid Tennisacademy open
jeugdtoernooi:
Algemeen
1. Tennisschool Solid Tennisacademy organiseert het door de KNLTB goedgekeurde
jeugdranglijst toernooi, dat meetelt voor de KNLTB jeugdranglijst als 1-Ster Jeugdranglijst
toernooi (JRT*) en het Open Jeugdtoernooi dat meetelt voor het DSS. De wedstrijden van
Groen zijn opgenomen in het Open Jeugdtoernooi en zullen tijdens de gehele week gespeeld
worden. De wedstrijden van Groen tellen mee voor het DSS.
2. Voor dit toernooi gelden het KNLTB Wedstrijd-en Toernooi Reglement en de bepalingen
zoals opgenomen in het Reglement Jeugdranglijst toernooien 2015-2016.
3. Het toernooi wordt gehouden van maandag 1 augustus t/m zondag 7 augustus. De
weekenddagen zaterdag 6 en zondag 7 augustus zijn verplichte speeldagen.
4. Voor het Jeugd Ranglijst Toernooi wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
JE & ME t/m 12 jaar (geboren in 2004 of later)
JE & ME 13 en 14 jaar (geboren in 2003 en 2002)
Inschrijven in een hogere dan de eigen leeftijdscategorie is bij JRT niet mogelijk.
5. Voor het Open Jeugdtoernooi wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
JE, ME, JD, MD en GD 11 t/m 12 jaar (geboren in 2004 en 2005)
JE, ME, JD, MD en GD 11 t/m 14 jaar (geboren in 2002 tot en met 2005)
JE, ME, JD, MD en GD 11 t/m 17 jaar (geboren in 1999 tot en met 2005)
6.Tijdens de toernooiweek zullen ook Events gespeeld worden:
Groen; JE, ME, JD, MD en GD 10 t/m 12 jaar (geboren in 2004, 2005 en 2006); De
wedstrijden van Event GROEN zullen tijdens de gehele toernooiweek gespeeld worden. Er
wordt gespeeld op een hele tennisbaan, met groene (stage 1) ballen. Er wordt gespeeld om 2
gewonnen (verkorte) sets. Elk tot en met 4 games. Het beslissend punt systeem (BPS) is van
toepassing. De 3e set is een tie-break (= 7 punten, 2 verschil).
7. Voor het Open Jeugdtoernooi geldt dat alle rubrieken in poulesysteem gespeeld worden.
8. Voor het Jeugd Ranglijst Toernooi * geldt dat alle rubrieken in poulesysteem gespeeld
worden.
9. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets, in alle sets tiebreak bij de stand 6-6.

Inschrijving en acceptatie
10. De inschrijving voor het Ranglijsttoernooi, het Open Jeugd Toernooi en Event Groen sluit
vrijdag 22 juli 2016 om 14.00.uur.

11. De deelnemers dienen beschikbaar te zijn op de in deze bijzondere wedstrijdbepalingen
vermelde tijden, met in acht name van de eventuele toegestane verhinderingen.
Er worden maximaal twee verhinderingen (per koppel) geaccepteerd, echter alleen voor zover
de verhindering het verloop van het toernooi niet onmogelijk maakt, dit naar oordeel van de
wedstrijdleiding.
Indien men geen verhinderingen heeft opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd
beschikbaar te zijn.
12. Tijdens het finale weekend kunnen geen verhinderingen worden geaccepteerd.
13. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door
de KNLTB goedgekeurd toernooi met overlappende speeldagen. Als dit wel gebeurt, wordt
men voor beide toernooien uitgesloten.
14. Inschrijven kan via internet www.solidtennisacademy.nl
15. Acceptatie voor het Jeugd Ranglijsttoernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn
in volgorde van de plaats van de speler
op de meest recente KNLTB jeugdranglijst en vervolgens op basis van de actuele rating.
16. Acceptatie voor het Open Jeugdtoernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in
volgorde van inschrijving.
Bij niet-accepteren ontvangt men direct na sluiting van de inschrijftermijn bericht per email.
17. Indien er voor bepaalde onderdelen minder dan 4 inschrijvingen zijn, kan de
wedstrijdleiding deze onderdelen laten vervallen.
18. Men kan alleen voor drie onderdelen inschrijven wanneer men de gehele week
beschikbaar is. Wanneer een speler wel een verhindering heeft is het maximaal aantal
onderdelen waarvoor ingeschreven kan worden twee.
19. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 p.p. voor de single & de dubbel bedraagt € 8,00 p.p..
20. Spelers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elk onderdeel waarin zij worden geaccepteerd
te voldoen, onafhankelijk van deelname.
21. Met uitzondering van de Open categorieën geldt:
Ieder deelnemer die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het toernooi
middels een walk-over of opgave, kan door de toernooiorganisatie gevraagd worden een
terugtrekkingsformulier in te vullen. De speler legt binnen vier dagen na afloop van het
toernooi een volledig ingevuld formulier, te downloaden via de website van de KNLTB, over.
Het formulier en eventueel bewijsmateriaal dient gestuurd te worden naar de
Toernooiorganisatie.
Loting en aanvang.
22. De loting vindt plaats op dinsdag 26 juli 2016 om 12:00 voorafgaand aan het toernooi.
De speler kan op donderdag 28 juli 2016 na 12:00 op www.solidtennisacademy.nl kijken voor
de speeltijd van de eerste wedstrijd.

23. Voor de eerste wedstrijd ontvangt de speler een telefonische oproep of een e-mail. Indien
u op vrijdag 29 juli nog geen bericht ontvangen heeft, dient u contact op te nemen met de
wedstrijdleiding. Vervolgwedstrijden verneemt de speler tijdens het toernooi.
24. De wedstrijden vangen dagelijks aan om 9.00 uur.
Gespeeld wordt op Tenniscentrum Blijdorp; Stadhoudersweg 181, 3039 MC Rotterdam
(navigatie: Vroesenpad).
Tel nr. 010-4654977
De laatste partijen zullen niet later beginnen dan
t/m 11 jaar 18.00 uur;
t/m 12 jaar 19.00 uur;
t/m 14 en 17 jaar 20.00 uur.
25. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang van elke wedstrijd zich te
melden bij de wedstrijdleiding.
26. Plaatsing van de deelnemers geschiedt op basis van de meest actuele rating (DSS) voor
het Open Jeugd Toernooi. Voor het Jeugd Ranglijst Toernooi geschiedt plaatsing op basis van
de meest recente KNLTB jeugdranglijst.
Accommodatie en organisatie
27. Het toernooi wordt gespeeld op gravel-en advantage redcourt “allweather” banen. De
wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om partijen te laten verspelen op overdekte
banen (Mapecoat TNS Cushion).
28. Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde ballen van het fabricaat Head PRO.
29. De wedstrijdleiding is in handen van Dolf Harteveld 06-44006219. Email adres:
toernooi@solidtennisacademy.nl
30. De bondsgedelegeerde van dit toernooi is de heer H.E. Langen, 06-30712206,
Overige bepalingen
31. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen
voor gravel, tijdens de wedstrijd tenniskleding te dragen en de KNLTB reclamecode in acht te
nemen.
32. Het strafpuntensysteem is van toepassing bij dit toernooi, de bepalingen betreffende
administratieve overtredingen (AO) zijn van toepassing.
33. Coachen tijdens de wedstrijden is niet toegestaan.
34. In alle gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.

